
 COVID-19 واکسن
مخصوص کودکان چگونه 

آزمایش و تأیید شده  
است؟

واکسن های COVID-19 برای 
ن 5 تا 11 سال کودکان ب�ی

آزمایشات بالی�ن و تاییدیه بهداشت کانادا
آزمایشات بالی�ن نشان داد که واکسن �ب خطر و مؤثر 

است. سازمان بهداشت کانادا بعد از بازبی�ن دقیق 
اطالعات به واکسن تأییدیه داده است.

توصیه کمیته مشور�ت میل درباره واکسیناسیون 
 )NACI(

کارشناسان پزشیک شواهد را برریس کردند و اکیدا توصیه 
کردند که کودکان واکسن COVID-19  را دریافت کنند.

نظارت دائمی
هم زمان با اینکه میلیون ها کودک برای واکسینه شدن 

ان تأث�ی واکسن ها  ن اقدام می کنند، اطالعات ایم�ن و م�ی
ند. مورد برریس قرار می گ�ی
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نحوه عملکرد 
 واکسن های 
COVID-19

چگونه است؟

واکسن های COVID-19 برای 
ن 5 تا 11 سال کودکان ب�ی

واکسن به سیستم ایم�ن شما یاد می دهد که چگونه ویروس 
COVID-19 را تشخیص دهد و با آن مبارزه کند. 

1  واکسن به سلول های ما آموزش می دهد که چگونه بخ�ش 
ر از ویروس را بسازد. �ب �ن

2  دستگاه ایم�ن بدن ما می داند که این بخش نباید در این 
قسمت از بدن باشد و آن�ت بادی می سازد.

یم، اینک بدن ما بدون  3  اگر در معرض ویروس قرار بگ�ی
اینکه خییل بیمار شود ابزاری برای مبارزه با آن دارد.



چگونه درباره 
اطالعات غلط در 

مورد واکسن با کودک 
خود صحبت کنم؟

واکسن های COVID-19 برای 
ن 5 تا 11 سال کودکان ب�ی

ان درک کودک صحبت کردن درباره اطالعات غلط  ن با توجه به سن و م�ی
با هر کودیک متفاوت است. استفاده از این 3 روش می تواند کمک کند:

ن علت   یاف�ت
. در  »واقعاً دوست دارم که بدانم این اطالعات را از کجا یاد گرف�ت

موردش بیش�ت برایم توضیح بده.«

آموزش دادن  
»ح�ت اگر این اطالعات را دوست شما یا فردی معروف به فرزند شما 

گفته است، این امر به این معنا نیست که این گفته ها صحیح هستند.«

مداخله کردن   
»دوست دارم منبع این گفته ها را بدانم... بیا با هم درباره اش تحقیق 

کنیم.«

به منابع قابل اعتماد مراجعه کنید و تاریخ هر اطالعا�ت را که می خوانید 
برریس کنید.



 COVID-19 آیا بیماری
ز   کودکان را ن�ی

 تحت تأث�ی خود 
قرار می دهد؟

واکسن های COVID-19 برای 
ن 5 تا 11 سال کودکان ب�ی

در بیش�ت کودکان COVID-19 خود را به صورت عالئم خفیف 
نشان می دهد اما برخی کودکان:

ی شوند. به نوع شدید بیماری مبتال می شوند و باید بس�ت   •

هفته ها یا ماه ها عالئم COVID-19 را دارند.   •

 •   به عارضه ای نادر اما جدی مبتال می شوند که به 
سندروم التها�ب چند دستگاهی کودکان )MIS-C( معروف است.

ین روش برای  واکسینه شدن به�ت
محافظت کردن از کودک خود در برابر 

عوارض جدی COVID-19 است.


